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 ما هو اسم اهللا؟ 
 سربول  يس..  رأ بقلم

 وج� اتلىق موىس مع القدُّ  لوقٍت 
َّ
ل مهمة، وحتوَّ ب وهو يُ�لِّفهصوت اهللا  موىس  ما اقرتب، ازداد خوفه. سمعوس، و�

ُ�وُن َمَعَك" (خروج خوفه إىل شكٍّ 
َ
ْذَهَب؟" فأجاب اهللا: "إِ�ِّ أ

َ
نَا َحىتَّ أ

َ
ا ىلع سؤال  حقً  �اوب اهللا). لم ١٢: ٣. "َمْن أ

 . ن أنت، ألن� سأ�ون معك""ال تقلق �شأن مَ معناه: فيما قال ببساطة، بل ن هو موىس؛ ق بمَ تعلِّ موىس المُ 

، َ�ْعبُُدوَن اَهللا ىلَعَ هَذا ْعَب ِمْن ِمرْصَ ِْرُج الشَّ
ُ

رَْسلْتَُك: ِحينََما خت
َ
�ِّ أ

َ
َعالََمُة أ

ْ
َبَِل. َ�َقاَل ُموىَس ِِهللا:    "َوهِذهِ تَُ�وُن لََك ال

ْ
اجل

رَْسلَِ� إيَِلُْ�مْ 
َ
قُوُل لَُهْم: إِهُل آبَائُِ�ْم أ

َ
اِ�يَل َوأ  بَِ� إرِْسَ

َ
نَا آيِت إِىل

َ
قُوُل لَُهْم؟" (خروج  "َها أ

َ
. فَِإَذا قَالُوا يِل: َما اْسُمُه؟ َ�َماَذا أ

ن ن أنا؟" يف هذه املرحلة، سأل موىس: "مَ . لم يعد موىس يطرح السؤال، "مَ املوضوع ). اآلن نصل إىل جوهر ١٣-١٢: ٣
 أنت؟ ما هو اسمك؟" 

ل؟ ما � إرسايلتك؟ ما هو اهلدف من تلك  "ماذا حتاول أن تفع أحدهم:يف األيام األو� خلدمات يلجون�، سأل� 
ل يف لكمة اهللا"، فأجاب: "ما اذلي  املؤمن� ىلع اتلأصُّ  ملساعدة  يَّةفقلت هل: "إنها خدمة تعليم نتها؟"اخلدمة اليت كوَّ 

: ١رومية  ختربنا " ثمَّ تابعت قائًال: ن هو اهللا".تر�د تعليمه، واذلي ال يعرفه انلاس بالفعل؟ اكن ذلك سهًال. قُلت: "مَ 
ْظَهَر نفسه �شلكٍ  ٢٥–١٨

َ
واضح للجميع يف اخلليقة حبيث   أن لك شخص يف العالم يعرف أن اهللا موجود، ألنَّ اَهللا أ

كب�،    . إنهم يعرفون أنه موجود، لكنهم ي�رهونه. إىل حدٍ أذهانهماخرتق  قد  ترك انلاس بال عذر، ألن إعالنه العام  
رأيك أهم يشء  هو ب"ل�ن ما  :قال يلف". طبيعتهس دليهم أي فكرة عن هذا ألنهم يعرفون أنه موجود، ل�ن لي

 ن هو اهللا". معرفة مَ املسيحيُّون حباجٍة إىل ون إىل معرفته يف هذا ايلوم والعرص؟" قلت: "�تاج املسيحيُّ 

ثُت  ة اهللا، حىت داخل كنا�سنا. ذات مرة لشخصيَّ  الظاهري الكسوف  وأعتقد أن أ�رب ضعف يف يومنا هذا ه حتدَّ
الساحل الغر�. اكنت اغضبة للغاية   ىلع يف كنيسة    عضوةً   اكنت  �و ادلكتوراه يف علم انلفس،    حتمل شهادة  مع امرأة

ة اهللا. إنه �ىش  ا شخصيَّ عنَّ   يلخيف لك ما يف وسعه    يبذل   الواعظ"أذهب إىل الكنيسة لك يوم أحد، وأشعر أن    :وقالت
س، فإن انلاس سيغادرون قدَّ يف الكتاب المُ وردت ة اهللا كما وأعلن شخصيَّ حًقا س قدَّ فتح الكتاب المُ  نه إذاأ

اهللا.   �رضن أخىف وجهه يف وس". لم ي�ن موىس أول مَ اهللا القدُّ  �رضالكنيسة ألنهم سيكونون غ� مرتاح� يف 
ة شهورهما بالعار واخلجل. ، لالختباء يف جنة عدن، مع هروب آدم وحواء األمربدأ   لشدَّ

"َ�ْهَوْه إِهُل آبَائُِ�ْم، إِهُل    أنه:  نفسه بالفعل  عن اهللا  أعلن    .سمااكن دليك    هذا إن  ؟اْسمكهو  من أنت؟ َما    فسأل موىس: 
 أراد أن يعرف اسم اهللا. لكنه ). عرف موىس ذلك؛ ٦:  ٣" (انظر خروج إِبَْراِهيَم َو�ِهُل إِْسَحاَق َو�ِهُل َ�ْعُقوَب 
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مقابلة مع مادل� موراي أوه�  ) David Frost(، أجرى ديفيد فروست ح�ِّ اتللفز�ون امل شاشة ، ىلع ١٩٦٣يف اعم 
)Madalyn Murray O’Hair( ، وجود اهللا. بينما   حولفروست مع أوه�  تناقش. ةالشه� ة داملتشدِّ  ةامللحد تلك

إجراء تصو�ت.    عربة: ة الالكسيكيَّ اجلدال بالطر�قة األمر��يَّ  حسمر فروست اكنت تزداد غضبًا و�حباًطا، قرَّ 
] يؤمن  يف املاكنحوايل ثالث� شخًصا و�ن يوجد : "�م من�م [ستوديو قائًال االيف  احلضورىلع السؤال طرح ف

ع  "ماذا تتوقَّ  بما معناه:أوه�  فأجابت؟" رفع اجلميع أيديهم. منكيشء أعظم أو ليا، ة عُ أو ما شابهه، أو قوَّ  �بوجود 
تعليم  ب لةمغُسوتزال أدمغتهم ة؛ ال الفكر�َّ الطفولة  يتخطوا مرحلة؟ هؤالء انلاس لم �م تعلِّ غ� مُ  أشخاص من 
 األستوديو. يف  مجيع احلضورإهانة  ثمَّ واصلتاهللا. وهذه األسطورة عن   تهمثقاف

ليا، �يشء  ة عُ قوَّ  بوجود  ونتؤمن مقول: "أنتتل احلضورإىل  ستلتفتأنها  فقد ظننت .منها كنت أتوقَّعه ليس هذا ما 
  أال ي�ون ل�م س؟ اإلهل اذلي يطلب  قدَّ � الكتاب المُ   بالرب : �م من�م يؤمن  أود أن أسأل�م.  من�م أعظم  

ألنهم ال يؤمنون   برشآهلة أخرى أمامه؟ اإلهل اذلي يرسل الرجال والنساء واألطفال إىل اجلحيم إىل األبد، و�دين ال 
ل�ن  اتلصو�ت لو تم طرح السؤال بمز�د من الوضوح.  اكنت ستصبح نتيجة  أ�ساءل كيف    ؟"الغامض هذاباملسيح  

هل ؟ الُعليا ة القوَّ  � هذهليا ويشء أعظم من أنفسنا. ل�ن ما ة عُ أنه قوَّ ىلع صف اهللا أن نيف ثقافتنا  ت العادةجر
  أنها �  ،ةشخصيَّ عديمة الشلك وال ، ة الغامضةة؟ الربق؟ الزالزل؟ إن املشلكة يف القوَّ اجلاذبيَّ � 

ً
ة،  غ� شخصيَّ  أوال

ليا. اجلانب  ة عُ قوَّ  . هناك جانب إ�ايب وجانب سليب لعبادةعديمة احلس األخاليقأنها  � واألهم من ذلكوثانيًا 
.  أحد ة ىلع  ال تفرض مطالب أخالقيَّ وعديمة احلس األخاليق  ة  ة غ� الشخصيَّ اإل�ايب بالنسبة للخاطئ هو أن القوَّ 

ة  وجد إدانة شخصيَّ توابق، فال قفز أحدهم من نافذة بارتفاع ستة ط لوة ىلع سلوك انلاس؛ حىت ال حت�م اجلاذبيَّ 
ةة. إذا اكنت يُنخس باجلاذبيَّ  إ�سانة. ال يوجد ضم� من اجلاذبيَّ  ، عديمة احلس األخاليقة وليا غ� شخصيَّ العُ  القوَّ

 تر�دها مع اإلفالت من العقاب.   اليت  طر�قةبالف للترصُّ  إذنًا فهذا يمنحك 

.  من أجلك. هذا االعتقاد يع� أنه ال يوجد � شخيص، وال فادٍ اجلانب السليب هو أنه ال يوجد أحد   ومع ذلك، فإن
السماء، ول�ن من حيث  يف  و�دوي ، ُ�دث ضجيًجا الرعد؟ الرعد ب تر�طكصة يم�ن أن ما نوع العالقة الُمخلِّ 

 ة.  غفران أي خطيَّ يوًما من ة ن الرعد واجلاذبيَّ �َّ يتم. لم وال يمنح رجاءً ، ا إعالنً  هو ال يعطياملحتوى، فهو صامت. 

اذلي ي�ون"، واذلي يبدو أنه اسم    ء"اليش :ة. لم يقلة غ� الشخصيَّ وىس، نرى تناقًضا مع هذه القوَّ ملاهللا   جوابيف 
ْهيَْه قال: "بل آهلة زائفة يف عرصنا. 

َ
ي أ ِ

َّ
ْهيَِه اذل

َ
). هذا االسم مرتبط باسم اهللا  ١٤: ٣" (خروج ]أ�ون اذلي أ�ون[أ

  ؛ أن �سمع وأن يرى؛  �ستطيعشخيص. � اهللا عن نفسه بهذا االسم هو أنه  أعلنهيهوه. ذلا فإن أول يشء  الشخيص،
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اذلي أخرج شعبه من أرض   هو اهللاليت صنعها ىلع صورته. مع املخلوقات   اتلواصل�مكنه و. وأن يتلكَّم؛ يعلمأن و
 تار�خ. �مل اسًما و� هل  �مرص. إنه 

ة  منذ   رقمت بتدر�س    ،سنواتعدَّ ة  ا ندرس أسماء اهللا. كنت أحاول توضيح أهميَّ الالهوت، و�نَّ   علم  جاميع يف  ُمقرَّ
وراحت   قاعة، دخلت فتاة، سأدعوها ماري، إىل اليف بداية املحارضةة اهللا. أسماء اهللا، وما ت�شفه عن شخصيَّ 

 قلت فيدها اليرسى.   يف املتأللئخاتم األملاس    أن يرى شخص  حبيث يم�ن ألي —  والفتةبطر�قة غر�بة تميش 
قلت: "مربوك. عندما  فوقالت: "نعم، جلون".  صديقها يف الصف اخلليفأشارت إىل ف"ماري، هل أنت �طو�ة؟"  هلا:

 نعم"." : قالتف ؟"صحيحهل هذا افرتاض — ينهأفرتض أنك حتبِّ  أنا  نك ستزتوجينه،إتقول� 

إىل بيل، لقد اكن  ي فقلت: "نعم، إنه حسن املظهر. ل�ن انظر ."ألنه وسيم للغاية" :تقال ف: "ملاذا حتبينه؟" هلا  قلتف
 إًذا، ال بد"  هلا:  فقلت  ."نعم، بيل وسيم للغاية"  فأجابت:؟"  وسيمأنه    ينهذا العام. أال تعتقد   اللكيَّةمللكة مجال    رافقامل

.  بارع : "نعم، إنه هلا  "إنه ر�ايض أيًضا". فقلت : قالتف". ا وسيمً م�ة أخرى إىل جانب كونه  جون دلى أن ي�ون 
  �ة. ملاذا ال حتب ل�ن بيل قائد فر�ق كرة السلَّ 

ً
"جون ذيك   : ، وقالتباالنزاعجبدأت �شعر ف من جون؟" بيل بدال

ق يف الصف  املتفوِّ  الطالب  بيل هو يكون س ل�ن ىلع األرجحا. د جدًّ طالب جيِّ  صحيح، إنه: "هلا  فقلت . جًدا"
   يتفرَّد بهيشء — نظرك ه عن بيل يف ادلرايس. ذلا، يا ماري، �ب أن ي�ون هناك يشء آخر عن جون يم�ِّ 

ِّ
يُودل

 . ما اذلي �علك حتبينه كثً�ا؟ دليِك هذه العاطفة الكب�ة

"اآلن أجبت بالصواب.   هلا: ألنه جون". فقلتأنا أحبه — وقالت: "أنا أحبه ألن... أنا أحبه ألنفانزعجت كثً�ا 
استطعِت تلخيص  ، وما يعنيه من حيث عالقتك وتار�ك الشخيص معه، شخصهجوهر  اختصارعندما تر�دين 

 .اسمهب اجلواب

عن  يعلن هذا االسم، ب. عجيبننظر إىل اهللا، نعرف أن اسمه  ح� "هلذا السبب،  قائًال: ورشحت الطلبةاتلفت إىل 
ب�ل ما  ونا "أخرب :قد�يس العهد القديم إن قلنا ل ،السبب هلذادة حول عظمة كيانه و�مال شخصه. ودِّ متع أشياءٍ 
 . أ�ون اذلي أ�ون"—ه "يهو املطاف: عن اهللا"، سيقولون يف نهاية ونهتعرف

 

 St. Andrews(رو دْ أنْ  �ِس القدِّ  كنيسةِ  اعةِ رُ  أحدَ  �، و�نَ ونِ جُ يِل  ماِت دَ خَ  ةِ ئَ هيْ  ُس سِّ ؤَ مُ  وَ ول هُ . سرْبُ . يِس ادلكتور أرْ 

Chapel  ( َالكتاِب   ةِ يَّ للُكِّ   رئيٍس   َل أوَّ   �دا، كما اكنَ ورِ فلُ   سانفورد بواليةِ   ةِ يف مدين   ْ  Reformation(  الحْص لإلِ   ِس دَّ قَ مُ ال

Bible College( َلََّف  وَ هْ . و
َ
 ا يف َذلَِك "مَ ، بِ تاٍب كِ   ةِ مائَ  نْ مِ  رَثِ أ�ْ  أ

ُّ
 .)Everyone’s A Theologian( "يُّون�ِ ا الهوُ نَ لُك
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 .  يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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